
 

 

 

 
 

 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 

Biuro projektu „Aktywni obywatele Metropolii Poznań” 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań,  

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań 

tel. (61) 669 80 54, e-mail: konsultacje@metropoliapoznan.pl 

 

INFORMACJA 
 

 

WSPARCIE MENTORINGOWE 

Zadanie organizowane w ramach projektu pt. „AKTYWNI OBYWATELE METROPOLII POZNAŃ”. 

Odkryj potencjał konsultacji społecznych! 
 

 

 

Zapraszamy na specjalne bezpłatne spotkania mentoringowe, z udziałem ekspertów-

praktyków, podczas których doradzimy i pomożemy rozwinąć planowane lub 

realizowane przedsięwzięcia konsultacyjne. 

Na spotkaniach dowiesz się: Jak przebiega wsparcie mentoringowe: 

 jak zaplanować dobre konsultacje? 

 jak sprawić, by przyszli na nie mieszkańcy? 

 jakich narzędzi użyć, żeby zebrać jak 

najwięcej opinii? 

 jak wykorzystać i ocenić wyniki konsultacji 

społecznych? 

 …i wiele więcej! 

 wyślij zgłoszenie mailem – krótko opisz 

tematykę planowanych konsultacji lub 

problem, przed którym stoisz 

 przyjedź na spotkanie z ekspertami 

w dogodnym terminie (data, godzina)  

 wykorzystaj wiedzę i wskazówki eksperta 

w przyszłych konsultacjach z mieszkańcami 
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Terminy spotkań mentoringowych: 

 24 października (wtorek), godz. 9.00-15.00 

 16 listopada (czwartek), godz. 9.00-15.00 

 21 listopada (wtorek), godz. 9.00-15.00 

 28 listopada (wtorek), godz. 9.00-15.00 

 5 grudnia (wtorek), godz. 9.00-15.00 

Lokalizacja: 

Biuro projektu „Aktywni obywatele Metropolii Poznań”, Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań 
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań  

Grupa docelowa: 

Przedstawiciele organizatorów konsultacji społecznych oraz organizacji pozarządowych. 

Zapisy: 

 mailowo: konsultacje@metropoliapoznan.pl (opisz krótko tematykę lub problem oraz 
proponowany termin i godzinę) 

Masz pytania lub wątpliwości - zadzwoń: tel. (61) 669 80 54. 

Trenerzy: 

Trenerzy firmy O.K.E.J. PRACOWNIA - socjolodzy, eksperci ds. konsultacji społecznych, komunikacji 

społecznej i partycypacji obywatelskiej. Praktycy konsultacji społecznych m.in. w dziedzinie budżetów 

obywatelskich, inwestycji infrastrukturalnych, planowania przestrzennego. Eksperci z wieloletnim 

doświadczeniem w projektach z dziedziny dialogu społecznego i  partycypacji obywatelskiej. 

Miłosz Sura – pracownik Stowarzyszenia Metropolia Poznań, urbanista z 12-letnim doświadczeniem 

z zakresu planowania przestrzennego, autor i współautor około stu opracowań planistycznych. 

Doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym. Koordynator projektów realizowanych przez 

Stowarzyszenie m.in. „Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”. Koordynator 

działań planistycznych w projekcie: „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. 

Organizator szkolenia: 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań – powstało 18 lutego 2011 roku na bazie działającej od 2007 roku 

Rady Aglomeracji Poznańskiej. W skład Stowarzyszenia wchodzą 23 podmioty samorządowe. 

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona 

wspólnych interesów członków stowarzyszenia, w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz współpracy samorządów w tym zakresie. Od 2015 roku jako Związek ZIT 

Stowarzyszenie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w zakresie realizacji ZIT w MOF Poznania 

w ramach WRPO 2014+.  
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